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บทคัดย่อ
ระบบปฏิก รณ์ เ มมเบรนเอนไซม์หมุนเวียนแบบต่อ เนื่อง (continuous enzymatic membrane
reactor, CEMR) เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับกระบวนการผลิตเพปไทด์ ซึ่งเป็ นระบบที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปฏิก รณ์ เ มมเบรนเอนไซม์แ บบกะ ในการศึกษาครัง้ นี้ร ะบบ CEMR ถู ก
นามาใช้ในการผลิตเพปไทด์จากเนื้อปลานิลทีม่ กี จิ กรรมในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ใช้เมมเบรนขนาด 1
กิโลดาลตัน เป็ นตัวกรองสารละลายโปรตีนทีผ่ ่านการย่อยในถังปฏิกรณ์ ภายใต้สภาวะควบคุมทีค่ วาม
ดันขับ 1.3 บาร์ ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อวินาที อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส และความเป็ นกรด
ด่าง 8 โดยศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมของการเติมสารตัง้ ต้นในถังปฏิกรณ์ ความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมของ
เอนไซม์ และผลของการไหลแบบ 2 สถานะ (two-phase flow) ของก๊าซของเหลว (gas-liquid) หรือ gasliquid two-phase flow ต่ อ การแยกเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อ ปลานิล ด้ว ย
ระบบ CEMR พบว่า รูปแบบ A คือการเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องเข้าไปในระบบให้เท่ากับการไหลออก
ของเพอมิเอท เหมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากให้ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอท และค่า กิจกรรมในการยับยัง้ เอนไซม์
ACE สูง ความเข้มข้นของเอนไซม์ท่ี 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ให้ค่ากิจกรรมในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE
ค่าคอนเวอร์ชนั และค่าผลิตภาพของเพปไทด์สงู นอกจากนี้การใช้ gas-liquid two-phase flow ด้วยค่า
gas injection factor เท่ากับ 0.35 ให้ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอท ค่ากิจกรรมในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่
สูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระบบที่ไม่เติมก๊าซ ดังนัน้ สภาวะที่เหมาะสมของระบบ CEMR คือการเติม
สารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องเข้าไปในระบบให้เท่ากับการไหลออกของเพอมิเอท ด้วยค่า gas injection factor
เท่ากับ 0.35 ความดันขับ 1.3 บาร์ ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อวินาที ความเข้มข้นของเอนไซม์ 15
ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ทีเ่ วลาในการดาเนินการ 720 นาที ให้ค่าคอนเวอร์ชนั และผลิตภาพของกิจกรรมใน
การยับยัง้ เอนไซม์ ACE เท่ากับร้อยละ 400 และ 3.40 มิลลิกรัมของเพปไทด์ท่มี ีกจิ กรรมในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE ต่อยูนิตของเอนไซม์ การติดตามการย่อยของเพปไทด์ทผ่ี ลิตได้ในระบบจาลองทางเดิน
อาหาร โดยเปรียบเทียบตัวอย่างเพปไทด์ทไ่ี ม่ผ่านการกรอง เพปไทด์ในรีเทนเทท และเพปไทด์ในเพอมิ
เอท พบว่า เพปไทด์ในเพอมิเอทให้ค่ากิจกรรมในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูงทีส่ ุดหลังจากผ่านการย่อย
ด้วยเอนไซม์เพปซิน และแพนครีเอติน ดังนัน้ การใช้ระบบ CEMR เป็ นระบบหนึ่งที่สามารถผลิตเพป
ไทด์ทม่ี กี จิ กรรมในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The continuous enzymatic membrane reactor (CEMR) is the system of alternative
for hydrolysis process involving proteins which has higher productivities and more uniform
products than batch-type reactors. In this study, the CEMR was employed to produce ACE
inhibitory peptides from tilapia protein. A hollow fiber membrane (MWCO 1 kDa) was equipped
with stirred reactor tank. The enzymatic hydrolysis and separation of peptides conditions were
performed at constant transmembrane pressure (1.3 bar), cross flow velocity (1.5 m s-1),
temperature (50°C) and pH (8). The investigations of the effect of substrate feeding pattern,
enzyme concentration, and gas-liquid two-phase flow on performance of CEMR were studied. It
was found that the substrate feeding pattern A which was the most suitable for producing of ACE
inhibitory peptides because it gave constant flux and high ACE inhibitory activity. The enzyme
concentration at 15 unit g-1protein gave high ACE inhibitory activity conversion and productivity.
Addition of gas sparging into the membrane module led to increase permeate flux compared with
that without gas sparging. In addition, gas injection factor up to 0.35 gave the best improvement
of permeate flux, and ACE inhibitory activity of permeate was increased. Operating using
substrate feeding pattern A, at ε = 0.35, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, and enzyme
concentration = 15 unit g-1protein at 720 min of operation, ACE inhibitory activity conversion and
productivity were 400 % and 3.40 mg ACE inhibitory peptides unit-1 of enzyme. Simulated
gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of peptides in pre-hydrolysis, retentate
and permeate were investigated. The results showed that peptides in permeate gave the highest
ACE inhibitory activity when digested with pepsin and pancreatin. This result indicates that
CBEMR was successfully employed to produce ACE inhibitory peptides.

vi

สารบัญเรื่อง (Table of Contents)

กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญเรือ่ ง (Table of Contents)
สารบัญตาราง (List of tables)
สารบัญภาพ (List of illustrations)
คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อทีใ่ ช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)
บทนา
ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
ขอบเขตของโครงการวิจยั
ทฤษฎี สมมุตฐิ าน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
อุปกรณ์และวิธกี าร
สารเคมีและอุปกรณ์
วิธกี าร
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
ข้อเสนอแนะ
ผลผลิต
รายงานการเงิน
บรรณานุกรม
ประวัตนิ กั วิจยั และคณะ

หน้ า
ii
iv
vi
vii
viii
xii
1
1
1
2
2
2
4
5
5
7
17
36
36
37
38
39
40
45

vii

สารบัญตาราง (List of tables)
Table
1 Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV
of 1.5 m s-1as varying substrate feeding pattern
2 Effect of substrate feeding pattern on average of Tp and bioactive activities
during CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time
= 90 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial
volume = 550 mL)
3 Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV of
1.5 m s-1as varying enzyme concentration
4 Effect of enzyme concentration on average of Tp and bioactive activities
during CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP =
1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, time = 720 min, initial volume
= 550 mL)
5 Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV of
1.5 m s-1as varying gas injection factor
6 Effect of gas-liquid two-phase flow on average of Tp and bioactive activities
during CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, E0 = 15
unit.g-1protein, pre-hydrolysis time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL)

หน้ า
19
20

24
26

29
30

viii

สารบัญภาพ (List of illustrations)
Figure
1 Schematic diagram of CEMR system
2 Effect of substrate feeding pattern on permeate flux during CEMR system (S0
= 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3
bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL)
(,, and ; permeate flux of pattern A, B, C and D, respectively)
3 Effect of substrate feeding pattern on enzyme activity during CEMR system
(S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP =
1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL)
(, ,  and ; permeate flux of pattern A, B, C and D, respectively)
4 Effect of substrate feeding pattern on protein conversion and productivity of
protein during CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, prehydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50
0C, and initial volume = 550 mL) (,,  and ; conversion of pattern
A, B, C and D and , ,  and ; productivity of pattern A, B, C and
D, respectively)
5 Effect of substrate feeding pattern on ACE inhibitory capacity conversion and
productivity of ACE peptides during CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit
g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,,  and ;
conversion of pattern A, B, C and D and , ,  and ; productivity of
pattern A, B, C and D, respectively)
6

7

Effect of enzyme concentration on degree of hydrolysis (S0 = 1 % w/v,
temperature = 50 0C and , , , and ; E = 5, 10, 15, and 20 unit
g-1protein, respectively)
Effect of enzyme concentration on permeate flux during CEMR system using
substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,, and ; permeate
flux of E (pre-hydrolysis time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g-1protein (120
min), and 20 unit g-1protein (90 min), respectively)

หน้ า
8
18

20

21

22

23

24

ix

สารบัญภาพ (List of illustrations) ต่อ
Figure
8 Effect of enzyme concentration on enzyme activity during CEMR system using
substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (, , and ; enzyme
activity at E0 (pre-hydrolysis time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g1protein
(120 min), and 20 unit g-1protein (90 min), respectively)
9 9 Effect of enzyme concentration on protein conversion and productivity of protein
during CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP =
1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,
, and ; conversion and , , and ; productivity at E0 (pre-hydrolysis
time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g-1protein (120 min), and 20 unit g1protein (90 min), respectively)
10 Effect of enzyme concentration on ACE inhibitory conversion and productivity of
ACE inhibitory peptides during CEMR system using substrate feeding pattern A (S0
= 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.3 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume
= 550 mL) (, , and ; conversion and , , and ; productivity at E0
(pre-hydrolysis time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g-1protein (120 min), and
20 unit g-1protein (90 min), respectively)
11 Effect of gas-liquid two-phase flow on permeate flux during CEMR system using
substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis
time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial
volume = 550 mL) (, ,  and ; permeate flux of ε = 0, 0.25, 0.35 and
0.5, respectively)
12 Effect of gas-liquid two-phase flow on enzyme activity during CEMR system using
substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis
time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial
volume = 550 mL) (, ,  and ; permeate flux of ε = 0, 0.25, 0.35 and
0.5, respectively)

หน้ า
25

27

27

28

30

x

สารบัญภาพ (List of illustrations) ต่อ
Figure
13 Effect of gas-liquid two-phase flow on protein conversion and productivity of protein
during CEMR system using substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0
= 1 % w/v, pre-hydrolysis time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (, ,  and ; conversion
of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5 and , ,  and ; productivity of ε = 0, 0.25,
0.35 and 0.5, respectively)
14 Effect of gas-liquid two-phase flow on ACE inhibitory capacity conversion and
productivity of ACE inhibitory peptides during CEMR system using substrate feeding
pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time = 120 min,
TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL)
(, ,  and ; conversion of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5 and , , 
and ; productivity of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5, respectively)
15 Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of
peptides in pre-hydrolysis (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis
time = 120 min, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL). Prehudrolysis: The peptide solutions were incubated in buffer solutions (HCl
and potassium chloride buffer). Pepsin: The peptide solutions were incubated
with pepsin (20 ug/ml) solution for 4 hrs at 37°C. Pensin + panceatin: The
peptide solutions were successively digested with pepsin for 4 hrs. They
were further incubated in pancreatin solution for another 4 hrs at 37°C. The
ACE inhibitory activity are expressed as mean ± standard deviation (n = 3).
16 Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of
peptides in retentate (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time
= 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, initial volume =
550 mL, and ε = 0.35). Retentate: The peptide solutions were incubated in
buffer solutions (HCl and potassium chloride buffer). Pepsin: The peptide
solutions were incubated with pepsin (20 ug/ml) solution for 4 hrs at 37°C.
Pensin + panceatin: The peptide solutions were successively digested with

หน้ า
31

32

33

34

xi

สารบัญภาพ (List of illustrations) ต่อ
Figure

17

หน้ า
pepsin for 4 hrs. They were further incubated in pancreatin solution for another
4 hrs at 37°C. The ACE inhibitory activity are expressed as mean ± standard
deviation (n = 3).
Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of 35
peptides in permeate (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis
time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, initial
volume = 550 mL, and ε = 0.35). Permeate: The peptide solutions were
incubated in buffer solutions (HCl and potassium chloride buffer). Pepsin:
The peptide solutions were incubated with pepsin (20 ug/ml) solution
for 4 hrs at 37°C. Pensin + panceatin: The peptide solutions were
successively digested with pepsin for 4 hrs. They were further incubated in
pancreatin solution for another 4 hrs at 37°C. The ACE inhibitory activity are
expressed as mean ± standard deviation (n = 3).
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คาอธิ บายสัญลักษณ์ และคาย่อที่ใช้ในการวิ จยั (List of Abbreviations) ต่อ
ความต้านทานของเมมเบรน (m-1)
ความต้านทานฟาวลิง่ แบบผันกลับได้ (reversible fouling)
(m-1)
Rt
ความต้านทานรวม (m-1)
S0,t
ความเข้มข้นของโปรตีนทัง้ หมดในถังปฏิกรณ์ทเ่ี วลาใดๆ
(mg mL-1)
Substrate volumet
ปริมาตรของสารละลายในถังปฏิกรณ์ทเ่ี วลาใดๆ (mL)
t
เวลาในการย่อยสะสม (min)
Transmembrane pressure (TMP)
ความดันขับ (Pa)
Ug
ความเร็วในการไหลของก๊าซ (m s-1)
Ul
ความเร็วในการไหลของของเหลว (m s-1)
Ultrafiltration (UF)
อัลตราฟิ ลเตรชัน
Vf
ปริมาตของสารละลายเริม่ ต้น (mL)
Volume concentration factor (VCR) ค่าเฟคเตอร์ความเข้มข้นเชิงปริมาตร
Vp
ปริมาตของเพอมิเอททีเ่ วลาใดๆ (mL)
Gas injection factor
ε
ค่า shear stress number
𝑁𝑠′
ความเร็วของของเหลว (m s-1)
𝑢𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
ความเร็วของของผสม (m s-1)
𝑢𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒
ความหนาแน่ นของของเหลว (kg m-3)
𝜌𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
ความหนาแน่ นของของผสม (kg m-3)
𝜌𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒
[NH2]T0
จานวนของ α-NH2 groups ทีเ่ วลาในการย่อยด้วย 0 นาที
[NH2]Total
จานวนของ α-NH2 groups ในโปรตีนจากเนื้อปลานิลเมือ่
ถูกการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริก
[NH2]Tx
จานวนของ α-NH2 groups ในส่วนทีอ่ ยูเ่ หนือตะกอน
หลังจากการย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอส เมือ่ เวลาผ่านไป x
นาที ในแต่ละการทดลอง
µ
ความหนืดของเพอมิเอท (Pa.s)
Rm
Rrf
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บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
กระบวนการผลิต สารยับยัง้ แองจิโอเทนซิน คอนเวอร์ติงเอนไซม์ (Angiotensin Converting
enzyme Inhibitor, ACE inhibitor) ซึง่ ออกฤทธิ ์ในการยับยัง้ การเปลีย่ น angiotensin I เป็ น angiotensin
II ซึง่ มีผลทาให้หลอดเลือดหดตัว และกระตุ้นการหลังของแอลโดสเตอโรน
่
(aldosterone) ทีท่ าหน้าทีใ่ น
การเพิม่ การดูดน้ าและเกลือแร่กลับสู่ร่างกาย ในอดีต กระบวนการผลิต สารยับยัง้ แองจิโอเทนซิน คอน
เวอร์ตงิ เอนไซม์แบบดัง้ เดิมมีขนั ้ ตอนการผลิตทีย่ ุ่งยากซับซ้อนหลายขัน้ ตอน เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการสกัด
การย่อยด้วยเอนไซม์ หลังการย่อยต้องหยุดกิจกรรมของเอนไซม์ก่อนดาเนินการในขัน้ ตอนถัดไป คือ
การแยกสารออกจากของผสม และกระบวนการทาให้บริสุทธิ ์ วิธกี ารผลิตแบบดัง้ เติมนี้ ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการผลิตนาน สิน้ เปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายสูง อีกทัง้ คุณภาพและปริมาณของสารสาคัญที่
ผลิตได้ยงั มีปริมาณน้อย ดังนัน้ การพัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จะช่วยแก้ปัญหา
เหล่านี้ได้ ระบบปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์หมุนเวียนแบบต่อเนื่อง (continuous enzymatic membrane
reactor, CEMR) เป็ นระบบหนึ่งทีน่ ่ าสนใจ เนื่องจากเป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ระยะเวลาสัน้ กว่าเมื่อเทียบกับ
วิธกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม เนื่องจากเป็ นระบบที่มกี ระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ และกรองสารละลายผ่าน
เมมเบรนในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ประโยชน์จากเอนไซม์ได้อย่างคุ้มค่า คุณภาพและปริมาณ
ของสารส าคัญ ที่ผ ลิต ได้ ย ัง มีป ริม าณสู ง กว่ า กระบวนการผลิต แบบดัง้ เดิม ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ศึก ษา
กระบวนการผลิตเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ CEMR และ
ติดตามผลของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ผลิตได้ในระบบจาลองทางเดินอาหารของ
มนุ ษย์ องค์ความรู้ท่ไี ด้จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการผลิตทางการค้า และประยุกต์ใช้ในระดับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมของการเติมสารตัง้ ต้นต่อการแยกเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ CEMR
2. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ทเ่ี หมาะสมในการแยกเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ CEMR
3. เพื่อศึกษาผลของการไหลแบบ 2 สถานะ (two-phase flow) ของก๊าซของเหลว (gas-liquid) หรือ
gas-liquid two-phase flow ต่อการแยกเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลา
นิลด้วยระบบ CEMR
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4. เพื่อศึกษาผลของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ทีผ่ ลิตได้ใน CEMR ต่อระบบ
จาลองทางเดินอาหารของมนุษย์ (Gastrointestinal tract, GI-tract)
ขอบเขตของโครงกำรวิ จยั
การทดลองเริม่ จากการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการเติมสารตัง้ ต้น แบ่งเป็ น 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบ A เป็ นการเติมสารตัง้ ต้นเข้าไปในถังปฏิกรณ์ต่อเนื่องตลอดเวลาในปริมาณเท่ากับจานวนเพอมิ
เอททีอ่ อกมาจากระบบ รูปแบบ B C และ D เป็ นการเติมสารตัง้ ต้นเมื่อปริมาณสารตัง้ ต้นในถังปฏิกรณ์
ลดลงร้อยละ 5 10 และ 25 ของปริมาตรเริม่ ต้น ตามลาดับ ศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์ทเ่ี หมาะสม
ในการด าเนิ น การ และ การใช้ gas-liquid two-phase flow ในการผลิต เพปไทด์ม ีฤ ทธิใ์ นการยับ ยัง้
เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยด้วยระบบ CEMR จากนัน้ นาเพปไทด์ทผ่ี ลิตได้ไปทดสอบการย่อยใน
ระบบจาลองทางเดินอาหารของมนุษย์
ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวควำมคิ ดของโครงกำรวิ จยั
เพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สามารถผลิตได้จากโปรตีนปลานิล (Charoenphun
et al, 2013) ดังนัน้ การเลือกใช้กระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสม ทาให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพ ลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้ การประยุกต์ใช้ปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์ในการผลิต เพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์
ACE เป็ นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถลดระยะเวลาการผลิตลง และลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากมี การ
หมุนเวียนเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต เพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์
ACE ด้วยระบบ CEMR ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยศึกษารูปแบบการเติมสารตัง้ ต้น และปริมาณเอนไซม์ท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow ในการลดการเกิดฟาวลิง่ และเพิม่ ค่าฟลักซ์
ในการกรองด้วยอัลตราฟิ ลเตรชัน โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย
ทาให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพแบบดัง้ เดิมประกอบด้วยขัน้ ตอนหลักคือ การสกัด
การย่อย และการแยก อย่างไรก็ตามพบว่ามีขอ้ เสียหลายอย่างเกิดขึน้ ในกระบวนการแบบดัง้ เดิม เช่น
การหยุดกิจกรรมของเอนไซม์ หลังสิน้ สุดกระบวนการย่อย เป็ นการใช้ประโยชน์จากเอนไซม์อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ได้ปริมาณผลผลิตที่ต่ า และเสียค่าใช้จ่ายสูง (Charcosset, 2012) การพัฒนาระบบการ
ผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพโดยการนาระบบ CEMR มาใช้เป็ นสิง่ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ น
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กระบวนการผลิตในขัน้ ตอนเดียวทีร่ วมเอาระบบการย่อยและการแยกไว้ดว้ ยกัน ซึง่ พบว่ามีขอ้ ดีคอื เป็ น
วิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพสูง ควบคุมการทางานง่าย เอนไซม์ถูกนากลับมาใช้ใหม่ในระบบอย่างต่อเนื่อง
และเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธ ี การผลิตแบบดัง้ เดิม อีกทัง้
ผลิต ผลที่ได้ยงั มีปริมาณสูงและมีคุณภาพดี Perea และ Ugalde (1996) และ Prieto และคณะ (2007)
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ระบบ CEMR ในกระบวนผลิตเพปไทด์ให้ผลิตผลสูงและทาให้ได้เพปไทด์ ท่มี ี
ขนาดตามต้องการเป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพดีกว่าวิธกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม และการผลิตด้วยปฏิกรณ์
เมมเบรนเอนไซม์หมุนเวียนแบบกะ (Cyclic batch enzymatic membrane reactor, CBEMR) (Chiang
et al., 2006) โดยในกระบวนการผลิตด้วยระบบ CEMR นี้ สารตัง้ ต้นจะถูกเติมลงไปในถังปฏิกรณ์ดว้ ย
ปริมาตรคงที่เท่ากับการไหลออกของเพอมิเอทอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พบว่าระบบ CEMR ถูก
นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ทางชีวภาพจากวัตถุ ดบิ ที่หลากหลาย อาทิ เวย์
โปรตีน (Perea and Ugalde, 1996) ถัว่ เหลือ ง (Chiang et al., 2006) ไข่ ข าว (Chiang et al., 2008)
เลือดหมู (Wei and Chiang, 2009) ข้าวโพด (Huang et al., 2011) และกลูเตนจากแป้ งสาลี (Cui et al.,
2011).
ประสิทธิภาพของการผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีว ภาพด้วยระบบ CEMR ขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
อาทิ กิจกรรมของเอนไซม์ ระยะเวลาในการดาเนินการในระบบ ความเข้มข้นของสารตัง้ ต้นและเอนไซม์
รูปแบบในการเติมสารตัง้ ต้นเข้าสู่ระบบ อัตราส่วนของสารตัง้ ต้นต่อเอนไซม์ และคุณสมบัตขิ องเมมเบรน
(Lee and Kim, 1993) โดยรูปแบบของการเติมสารตัง้ ต้นเข้าไปในระบบและการไหลของเพอมิเอทออก
จากระบบอย่างต่อเนื่องเป็ นสิง่ สาคัญต่อประสิทธิภาพของการผลิตเพปไทด์ (Lyagin et al., 2010) Lee
และ Kim (1993) ศึกษาผลของรูปแบบของการเติมสารตัง้ ต้นในระบบ CEMR พบว่าปริมาณ ค่าคอน
เวอร์ชนั ่ (conversion) หรือการเปลีย่ นแปลงวัตถุดบิ ไปเป็ นผลผลิตทีส่ นใจ สัมพันธ์กบั อัตราการเติมสาร
ตัง้ ต้นในกระบวนการผลิตเซลลูโลสภายใต้สภาวะที่กาหนด นอกจากนี้ความเข้มข้นของสารตัง้ ต้น เวลา
การด าเนิ น การ และความเข้ ม ข้ น ของเอนไซม์ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ CEMR
Grzeoekowiak-Przywecka และ Slominska (2005) รายงานผลของความเข้มข้นเอนไซม์ในกระบวนการ
ผลิตสตาร์ชจากมันฝรังด้
่ วยระบบ CEMR พบว่า การเพิม่ ความเข้มข้นของเอนไซม์จาก 0.80 FAU g1DS ถึง 2.65 FAU g-1DS ส่งผลการเพิม
่ ปริมาณมอลโทส 2.5 เท่า หลังผ่านการกรองด้วยอัลตราฟิ ลเตร
ชัน (ultrafiltration)
โดยทัวไปปั
่
ญหาสาคัญที่พบในกระบวนการกรองด้วยอัลตราฟิ ลเตรชันคือการลดลงของเพอมิ
เอทเนื่องจากการเกิดฟลาวลิง่ (flouling) และคอนเซนเทรชัน โพลาไรเซชัน (concentration polarization)
(Paolucci-Jeanjean et al., 2000b) ดังนัน้ การควบคุมการเกิดฟลาวลิง่ จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในกระบวนการ
ผลิตการผลิตเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ทางชีวภาพ ปั จจุบนั มีการนาหลายๆ เทคนิคมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
กรองด้วยอัลตราฟิ ลเตรชันเพื่อเพิม่ ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอท (permeate flux) หรือลดการเกิดฟาวลิง่ เช่น
การกรองแบบกระแสน้ าหมุนวน (vortex flow filtration) (Agarwal, 1997) การปรับค่าความเป็ นกรดด่าง
(pH adjustment) (Waungana et al., 1998) การล้างตามขวาง (cross flushing) (Kennedy et al., 1998)
ค่ า ฟลัก ซ์ว ิก ฤต (critical flux) (Field et al., 1995) การใช้ค วามดัน ขับ แบบผลัก หรือ แบบย้อ นกลับ
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(transmembrane pressure pulsing or backpulsing) (Kim et al., 2007) และ การไหลแบบสองสถานะ
(two-phase flow) (Lee et al., 1993) รูปแบบการไหลแบบ 2 สถานะ (two-phase flow) ของก๊ า ซ
ของเหลว (gas-liquid) หรือ gas-liquid two-phase flow เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีน่ ่ าสนใจทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อช่วย
ลดการเกิดฟาวลิ่งของเมมเบรน โดยอนุ ภาคของฟองอากาศและการไหลของของเหลวจะช่ว ยพา
โมเลกุลของสารที่ต้องการกรองผ่านรูพรุนของเมมเบรน และการถ่ายเทมวลของสารเข้าไปขัดขวางการ
สะสมของอนุ ภาคซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดฟาวลิง่ ทัง้ ฟาวลิง่ แบบผันกลับได้และฟาวลิง่ แบบผันกลับ
ไ ม่ ไ ด้ (Li et al., 2008; Youravong et al., 2010; Laorko et al., 2011; Charoenphun, 2013) ก า ร
ประยุกต์ใช้ระบบ gas-liquid two-phase flow ในกระบวนการกรองด้วยเมมเบรน เช่น การแยกเอนไซม์
จากม้ามปลาทูนา (Li et al., 2008) ไวน์สบั ประรด (Youravong et al., 2010) น้าแอปเปิ้ ล (Laorko et al.,
2011) การแยกเพปไทด์ ท่ีม ีฤ ทธิใ์ นการต้ า นอนุ มูล อิส ระและเพปไทด์ท่ีม ีฤ ทธิใ์ นการจับ แคลเซีย ม
(Charoenphun, 2013) และการแยกเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ด้วยอัลตราฟิ ลเตรชัน
(Charoenphun, 2015) ดัง นัน้ การผลิต สารออกฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อ ปลานิล ด้ว ย
ระบบ CEMR ร่วมกับการใช้ gas-liquid two-phase flow รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของเพปไทด์ท่ี
ผลิตได้ในระบบจาลองทางเดินอาหารของมนุษย์ จึงเป็ นแนวทางหนึ่งทีน่ ่าสนใจในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึง ความสาคัญของปั จจัยต่างๆ และสภาวะทีเ่ หมาะต่อการผลิตเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ใน
การยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากโปรตีนปลานิล ด้วยปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์ให้มคี ุณภาพ และมีปริมาณ
ผลผลิตสูง
2. ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการ
ยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากโปรตีนปลานิล
3. การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสร้างมูลค่าทาง
การเกษตรให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งปลานิล และเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มผูส้ ่งออกผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากปลานิล
4. องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั เกิดประโยชน์และได้รบั ความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย ผูท้ ใ่ี ส่ใจในการ
ดูแลสุขภาพ การลดความดันโลหิตในร่างกาย ตลอดจนหน่วยงานทีส่ นใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ โดยการจัดสัมมนาย่อยเพื่อการเผยแพร่งานวิจยั รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร
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อุปกรณ์และวิ ธีกำร
สำรเคมีและอุปกรณ์
1. วัตถุดิบ
1.1 น้ากรองระบบ RO (reverse osmosis water)
1.2 น้ากลัน่ (distilled water) สาหรับวิเคราะห์ทางเคมี
1.3 ปลานิลขนาดกลาง (350-500 กรัมต่อตัว)
2. สำรเคมี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

N-Hippuryl-His-Leu hydrate (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
กรดไทรคลอโรอะซีตคิ (RCI Labscan, ไทย)
กรดบอริก (RCI Labscan, ไทย)
กรดฟอสฟอริก (RCI Labscan, ไทย)
กรดไฮโดรคลอริก (RCI Labscan, ไทย)
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (Univar, ออสเตรเลีย)
แคปโตพริล (Captopril) (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
โซดียม เตตราบอเรต เดคาไฮเดรท
โซเดียมคลอไรด์ (RCI Labscan, ไทย)
โซเดียมคาร์บอเนต (Univar, ออสเตรเลีย)
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (RCI Labscan, ไทย)
โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรท (RCI Labscan, ไทย)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (RCI Labscan, ไทย)
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Loba, อินเดีย)
ดีแอล-ไดไธโอไธรทอล (RCI Labscan, ไทย)
ไดโซเดียมฟอสเฟต (RCI Labscan, ไทย)
ไทโรซีน (RCI Labscan, ไทย)
ไนโตรเจนแก๊ส (Thai Industrial Gas Co., Ltd., ไทย)
โบวายซีรมอั
ั ่ ลบูมนิ (RCI Labscan, ไทย)
โพแทสเซียมคลอไรด์ (RCI Labscan, ไทย)
ฟอลินซิโอแคลตูรเี อเจน (Loba, อินเดีย)
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2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29

โมโนโซเดียมฟอสเฟต (RCI Labscan, ไทย)
ออร์โท-พาทาลิก อัลดีไฮด์ (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
เอทานอล (RCI Labscan, ไทย)
เอทิลอาซีเทต (RCI Labscan, ไทย)
เอนไซม์แพนครีเอติน จาก porcine pancreas (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
เอนไซม์เพปซิน จาก porcine gastric mucosa (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
เอนไซม์อลั คาเลส 2.4L จาก Bacillus licheniformis (Novozyme, เดนมาร์ก)
แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ตงิ เอนไซม์ จาก rabbit lung (Sigma Chemical Co.,
สหรัฐอเมริกา)
2.30 แอล-ซีรนี (Sigma Chemical Co., สหรัฐอเมริกา)
3. เครื่องมือและอุปกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

เกจ์วดั ความดัน (Sang Chai Meter Co., Ltd., ไทย)
เครือ่ งกรองน้าระบบ RO (Drink Dee Co., Ltd, ไทย)
เครือ่ งกวนสารแบบ Overhead Stirrer (IKA, เยอรมนี)
เครือ่ งชังน
่ ้ าหนักไฟฟ้ า (AND Co., Ltd, ญีป่ ่ นุ )
เครือ่ งบดเนื้อ (Kenwood, Huizhuo, สาธารณรัฐประชาชนจีน)
เครือ่ งวัดค่าความเป็ นกรดด่าง (Eutech Instruments Pte Ltd, สิงคโปร์)
เครือ่ งวัดค่าดูดกลืนแสง (Thermo Scientific GENESYS 20, ญีป่ ่ นุ )
เครือ่ งวิเคราะห์โปรตีน วิธ ี Kjeldahl
Digestion Unit ยีห่ อ้ Buchi รุน่ K-435 สวิตเซอร์แลนด์
Distillation Unit ยีห่ อ้ Buchi รุน่ B-316 สวิตเซอร์แลนด์
เครือ่ งหมุนเหวีย่ ง (Andreas Hettich GmbH & Co. KG, เยอรมนี)
ชุดถังปฏิกรณ์ (B.E.Marubishi (Thailand) Co., Ltd., ไทย)
ปั ม๊ รีดสายยาง (Masterflex, สหรัฐอเมริกา)
โพลิซลั โฟนเมมเบรน (Healthcare Bio-Science (Thailand) Ltd, ไทย)
มาตรวัดความหนืดแบบไหลผ่านช่องแคบ (Schott instruments, เยอรมนี)
สายยางซิลโิ คน (Masterflex, สหรัฐอเมริกา)
อ่างน้าควบคุมอุณหภูม ิ (Memmert, เยอรมนี)
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วิ ธีกำร
1. กำรผลิ ตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
กำรเตรียมสำรละลำยโปรตีนจำกเนื้ อปลำนิ ล
การเตรีย มตัว อย่ า งสารละลายโปรตีน จากเนื้ อ ปลานิ ล ใช้ว ิธ ีก ารปรับ สภาพด้ว ยอัล คาไลน์
(alkaline treatment) โดยดัดแปลงวิธกี ารของ Raghavan และ Kristinsson (2008) นาปลานิลสดขนาด
กลาง (350-500 กรัมต่อตัว ) แล่เอาแต่ส่วนที่เป็ นเนื้อ แยกก้าง และหนังปลาออก บดให้ละเอียดด้ว ย
เครื่องบดเนื้อ ได้เนื้อปลาบดละเอียดทีม่ โี ปรตีนเริม่ ต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 17 ถึง 25 จากนัน้ ชังให้
่ ได้อตั รา
ส่วนผสมระหว่างเนื้อปลาบดละเอียดต่อน้ าในอัตราส่วนของเนื้อปลาบดละเอียด 1 ส่วนต่อน้ า 14 ส่วน
ปรับค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 11 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2 โมลาร์ และ
กวนผสมในถังผสมเป็ นเวลา 30 นาที ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และปรับค่าความเป็ นกรดด่างของของผสมเท่ากับ
8 ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และฟอสเฟตบัพเฟอร์กวนผสมในถังผสม
เป็ นเวลา 30 นาที ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง กรองสารละลายผสมทัง้ หมดด้วยผ้าขาวบาง เก็บตัวอย่างสารละลาย
ผสมทีผ่ ่านการกรองไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนให้ดว้ ยวิธ ี Kjeldahl (AOAC, 1999) โดยจะได้สารละลาย
ทีม่ โี ปรตีนความเข้มข้นประมาณร้อยละ 1 (โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) สารละลายที่ได้มลี กั ษณะเป็ นเนื้อ
เดียวกันสีขาวขุ่นนาไปวัดความหนืดด้วยมาตรวัดความหนืดแบบไหลผ่านช่องแคบได้ค่าเท่ากับ 0.0019
ปาสคาลต่อวินาที และวัดน้ าหนักด้วยเครื่องชังน
่ ้ าหนักไฟฟ้ าได้ค่าเท่ากับ 1366 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร
กำรวัดกิ จกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส
การวัดกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสโดยใช้สารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลเป็ นสารตัง้ ต้น
ดัดแปลงวิธกี ารของ Wang และ Hesseltine (1965) เอนไซม์โปรตีเอสทีใ่ ช้ในการทดลองคือ เอนไซม์อลั
คาเลส 2.4L จาก Bacillus licheniformis ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในกาย่อยโปรตีนในเนื้อปลานิลให้ได้
เพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูง (Charoenphun et al., 2013) เริม่ จากการนาเอนไซม์ 1
มิล ลิล ิต ร ใส่ ใ นหลอดทดลอง บ่ม ที่อุ ณ หภูม ิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 5 นาที ก่ อ นผสมกับ
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ทีม่ คี ่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 7 ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร และ
เติมสารละลายโปรตีนจากปลาเนื้อนิลที่มคี วามเข้มข้นของโปรตีนร้อยละ 1 ผสมให้เข้ากัน นาไปบ่มที่
อุณหภูม ิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เติม กรดไทรคลอโรอะซีติค ที่มคี วามเข้มข้นร้อยละ 5
ปริม าตร 3 มิล ลิล ิต ร เก็บ ไว้ท่ีอุ ณ หภู ม ิห้อ งเป็ น เวลานาน 30 นาที และกรองผ่ า นกระดาษกรอง
Whatman No.1 นาสารละลายที่ผ่านการกรองแล้ว 1 มิลลิลติ ร ผสมกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต
ความเข้มข้น 0.4 โมลาร์ ปริม าตร 5 มิล ลิล ิต ร เติมฟอลิน ซิโอแคลตูรเี อเจนความเข้มข้น 1 นอร์ม ลั
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ปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งนาน 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นา
โนเมตร โดยใช้น้ ากลันเป็
่ นแบลงค์ กราฟมาตรฐานใช้สารละลายไทโรซีนเป็ นสารมาตรฐานทีช่ ่วงความ
เข้มข้น 0 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร กิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสคานวนตามสมการที่ (1)
กิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส* =

[ค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร 𝑥 ปริมาตรทัง้ หมด 𝑥 จานวนเท่าความเจือจาง]
[ค่าความชันของสมการ 𝑥 เวลา]

(1)

*กิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส มีหน่วยเป็ นยูนิตต่อกรัมของโปรตีนปลานิล
1.1 กำรศึกษำรูปแบบที่เหมำะสมของกำรเติ มสำรตัง้ ต้ นต่อประสิ ทธิ ภำพของเพปไทด์ที่มี
ฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
นาสารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลทีเ่ ตรียมได้ปริมาตร 550 มิลลิลติ ร ใส่ในถังปฏิกรณ์ ควบคุม
ค่าค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 8 อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียสตลอดการทดลอง เติมเอนไซม์อลั คาเลส
2.4L (อัตราส่วนเอนไซม์ต่อสารละลายโปรตีนเท่ากับ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน) ย่อยในถังปฏิกรณ์เป็ น
เวลา 90 นาที ก่อนเริม่ กรอง โดยใช้เมมเบขนาด 1 กิโลดาลตัน สภาวะทีใ่ ช้ในการกรองของเมมเบรนคือ
ความดันขับ 1.3 บาร์ ความเร็ว ตามขวาง 1.5 เมตรต่ อวินาที ลักษณะการจัดวางระบบดังแสดงใน
Figure 1 ประกอบด้วยตัวกรองคือโพลิซลั โฟนเมมเบรเมมเบรนทีม่ ี MWCO ขนาด 1 กิโลดาลตัน เกจ
วัดความดันสาหรับวัดความดันเข้าและออกจากเมมเบรน ความเร็วตามขวางควบคุมโดยใช้ปัม๊ รีดสาย
ยาง ส่วนความดันขับควบคุมโดยใช้รเี ทนเททวาล์ว และ เพอมิเอทวาล์ว อุณหภูมขิ องระบบถูกควบคุม
โดยการวนของน้ าผ่านตัวควบคุมอุณหภูมภิ ายในถังปฏิกรณ์ ปริมาตรของเพอมิเอทวัดในรูปของน้ าหนัก
ด้วยเครื่องชังไฟฟ้
่
า ควบคุมความเร็วของการกวนด้วยใบพัดชนิดใบกังหันแผ่นแบน (flat blade disc
turbine) ค่า Reynolds number (Re) เท่ากับ 21,228 (McCabe และ Smith, 1976)
Back pressure valve

Pressure indicator
Flow meter
Membrane module
Needle valve
Reactor

Electrical balance

Feed pump

Figure 1 Schematic diagram of CEMR system
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การศึกษารูปแบบของการเติมสารตัง้ ต้นแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบ A
เป็ นการเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องในถังปฏิกรณ์เท่ากับอัตราการไหลออกของเพอมิเอท รูปแบบ B C
และ D เป็ นการเติมสารตัง้ ต้นในถังปฏิกรณ์ให้เท่ากับปริมาตรเริม่ ต้น 550 มิลลิลติ ร เมื่อปริมาตรในถัง
ปฏิกรณ์ลดลงร้อยละ 5 10 และ 25 ของปริมาตรเริม่ ต้น ตามลาดับ โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนิน 720
นาที เก็บตัวอย่างทุกๆ 1 ชัวโมง
่
ทัง้ ในเพอมิเอทและรีเทนเทท และให้ความร้อนที่ 95 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อหยุดกิจกรรมของเอนไซม์ วิเคราะห์ฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ของเพปไทด์
จากเนื้อปลานิลในรีเทนเทท และเพอมิเอท ค่าการส่งผ่านโปรตีน (protein transmission (Tp)) คานวณ
ดังสมการที่ 2
ค่าการส่งผ่านโปรตีน (%) =

ความเข้มข้นของโปรตีนในเพอมิเอท
ความเข้มข้นของโปตีนในสารละลายเริม่ ต้น

x 100

(2)

เมือ่ ความเข้มข้นของโปรตีนมีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
การวิเคราะห์ฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ของเพปไทด์จากเนื้อปลานิลดัดแปลงตามวิธกี าร
ทดลองของ Cushman และ Cheung (1971) ใช้ N-Hippuryl-His-Leu hydrate (Hip-His-Leu) เป็ นสาร
ตัง้ ต้น การทดลองเริม่ จากการนาตัวอย่างทีผ่ ่านการกรองด้วยอัลตราฟิ ลเตรชันมา 50 ไมโครลิตร และ
สารละลายเอนไซม์ ACE ความเข้มข้น 2.5 มิลลิยนู ิต ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมลงในสารละลาย NHippuryl-His-Leu hydrate ความเข้มข้น 12.5 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทีล่ ะลายในโซเดียม
คลอไรด์-บอเรต บัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ ทีค่ ่าความเป็ นกรดด่าง 8.3 นาไปบ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ หยุดปฏิกยิ าด้วยการเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 0.5 นอร์มลั ปริมาตร 250 ไมโครลิตร สกัดกรดฮิปปูรกิ (hippuric acid) ออกมาด้วยการ
เติมเอทิลอาซีเทตลงไปปริมาตร 1.5 มิลลิลติ ร นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
ทีค่ วามยาวคลื่น 228 นาโนเมตร จากนัน้ นาค่าทีไ่ ด้ไปคานวณการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ของเพปไทด์จาก
เนื้ อ ปลานิ ล ตัว อย่ า งควบคุ ม ท าเหมือ นวิธ ีก ารข้า งต้ น แต่ จ ะใช้ส ารละลายบัฟ เฟอร์ป ริม าตร 50
ไมโครลิตร แทนการใส่ตวั อย่างทีผ่ ่านการกรองด้วยอัลตราฟิ ลเตรชัน ใช้แคปโตพริลเป็ นสารมาตรฐานที่
ช่ว งความเข้มข้น 0 ถึง 100 ไมโครกรัมต่ อมิล ลิลติ ร ความเข้มข้นของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE มีหน่ วยเป็ นไมโครกรัมสมมูลของแคปโตพริลต่อมิลลิลติ ร หรือคานวณในรูปร้อยละการ
ยับยัง้ เอนไซม์ ACE ของเพปไทด์จากเนื้อปลานิลดังสมการที่ 3
Inhibition level (%) = [(Ec - Es)/(Ec - Eb]  100
เมือ่

Ec
Es

=
=

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 228 นาโนเมตร ของบัฟเฟอร์ก่อนหยุดปฏิกริ ยิ า
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 228 นาโนเมตร หลังหยุดปฏิกริ ยิ า

(3)
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Eb

=

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 228 นาโนเมตร ของตัวอย่างก่อนหยุดปฏิกริ ยิ า

คานวณค่าคอนเวอร์ชนั ่ (conversion) หรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุดบิ ไปเป็ นผลผลิตที่สนใจ และ
ค่าผลิตภาพ (productivity) ค่าคอนเวอร์ชนหาได้
ั่
จากการดัดแปลงวิธกี ารของ Cui และคณะ (2011)
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (%) =

เมือ่

Cf
Cp
Vf
Vp

=
=
=
=

𝐶𝑝 ×𝑉𝑝
𝐶𝑓 ×𝑉𝑓

(4)

× 100

ความเข้มข้นของโปรตีนในสารละลายเริม่ ต้น (mg mL-1)
ความเข้มข้นของโปรตีนในเพอมิเอททีเ่ วลาใดๆ (mg mL-1)
ปริมาตของสารละลายเริม่ ต้น (mL)
ปริมาตของเพอมิเอททีเ่ วลาใดๆ (mL)

การเปลีย่ นแปลงสารละลายโปรตีนไปเป็ นเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE หาได้จาก
การดัดแปลงวิธกี ารของ Cui และคณะ (2011) ดังสมการ
𝐴𝐶𝐸 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (%) =

เมือ่

𝐶𝑝 ×𝑉𝑝 ×𝐴𝑝
𝐶𝑓 ×𝑉𝑓 ×𝐴𝑓

× 100

(5)

Af = ความสามารถของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ในสารละลายเริม่ ต้น
(µg captopril g-1 protein)
Ap = ความสามารถของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ในเพอมิเอททีเ่ วลาใดๆ
(µg captopril g-1 protein)

ปริมาณผลิตภาพของโปรตีนที่ผ่านการย่อยต่อยูนิตของเอนไซม์คานวณในหน่ วย ยูนิตต่อกรัม
โปรตีน หรือ ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน (unit g-1 protein or unit mL-1 of protein) หาได้จากการดัดแปลง
วิธกี ารของ Cui และคณะ (2011) ดังสมการ
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 =

เมือ่

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡 × 𝑆0,𝑡 × 𝐹𝑡 × 𝑡
𝐸𝑛𝑧𝑦𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡

protein conversiont
= ค่าโปรตีนคอนเวอร์ชนที
ั ่ เ่ วลาใดๆ
enzyme concentration = ความเข้มข้นของเอนไซม์ (unit mL-1 of protein)
substrate volumet
= ปริมาตรของสารละลายในถังปฏิกรณ์ทเ่ี วลาใดๆ (mL)
S0,t =
ความเข้มข้นของโปรตีนทัง้ หมดในถังปฏิกรณ์ทเ่ี วลาใดๆ (mg mL-1)
Ft
=
อัตราการไหลของเพอมิเอททีเ่ วลาการย่อยใดๆ (mL min-1)

(6)
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=

t

เวลาในการย่อยสะสม (min)

ปริมาณผลิตภาพของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ด้วยระบบ CBCMR หาได้
จากการดัดแปลงวิธกี ารของ Cui และคณะ (2011) ดังสมการ
Bioactive productivity =

𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡 × 𝑆0,𝑡 × 𝐹𝑡 × 𝑡
𝐸𝑛𝑧𝑦𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛× 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡

(7)

1.2 กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของเอนไซม์ต่อประสิ ทธิ ภำพของเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ใน
กำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
สารตัง้ ต้นความเข้มข้นร้อยละ 1 (โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) ย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลส 2.4 L ที่
ความเข้มข้นร้อยละ 5 10 15 และ 20 ยูนิต ต่อกรัมของโปรตีนปลานิล ด้วยอุณหภูมใิ นการย่อ ย 50
องศาเซลเซียส ทีค่ ่าความเป็ นกรดด่าง 8 ในถังปฏิกรณ์ นาน 180 นาที ระดับการย่อยของตัวอย่างวัด
จากปริมาณพันธะเพปไทด์ทถ่ี ูกตัด โดยใช้วธิ อี อร์โท-พาทาลิก อัลดีไฮด์ (OPA) ดัดแปลงจากวิธกี ารของ
Wanasundara et al. (2002) วิธกี ารวิเคราะห์เริม่ จากการเตรียมออร์โท-พาทาลิก อัลดีไฮด์ รีเอเจนต์
(เตรียมก่อนใช้ทุกครัง้ ) เตรียม ออร์โท-พาทาลิก อัลดีไฮด์ ความเข้มข้น 6 มิลลิโมลาร์ (ละลายในเอทา
นอลความเข้มข้นร้อยละ 95 (โดยปริมาตรต่อปริมาตร) และ แอล-ไดไธโอไธรทอล ความเข้มข้น 5.7 มิลลิ
โมลาร์ ละลายในโซเดียม เตตราบอเรต เดคาไฮเดรท ความเข้มข้นร้อยละ 2 (โดยน้ าหนักต่อปริมาตร)
และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (0.4 มิล ลิลติ ร) ผสมในออร์โท-พาทาลิก อัลดีไฮด์ รีเ อเจนต์ 3 มิล ลิลติ ร
นาไปบ่มเป็ นเวลา 20 นาที ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง จากนัน้ นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 340 นา
โนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จานวนของกรดอะมิโนอิสระที่ได้จากการย่อยคานวณในรูป
ของ serine-NH2 โดยใช้ L-serine เป็ นสารละลายมาตรฐาน กรดอะมิโนเริม่ ต้นทัง้ หมดในเนื้อปลานิล
คานวนจากการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น 6 โมลาร์ ทีอ่ ุณหภูม ิ 110 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24 ชัวโมง
่ คานวณร้อยละการย่อยด้วยสมการที่ 8
[𝑁𝐻2 ]𝑇𝑥 −[𝑁𝐻2 ]𝑇0

𝐷𝐻 (%) = [𝑁𝐻

2 ]𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −[𝑁𝐻2 ]𝑇0

เมือ่

[NH2]T0
[NH2]Tx

=
=

[NH2]Total

=

× 100

(8)

จานวนของ α-NH2 ทีเ่ วลาในการย่อย 0 นาที
จานวนของ α-NH2 ในส่วนใสหลังจากการย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลส
2.4 L เป็ นเวลา x นาที
จานวนของ α-NH2 จากการย่อยด้วยกรด
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คัดเลือกระดับการย่อยและระยะเวลาในการย่อยทีเ่ หมาะสมเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของ
เอนไซม์ โดยใช้รูปแบบการเติมสารตัง้ ต้นที่คดั เลือกได้จากข้อ 1.1 ในระบบ CEMR ภายใต้สภาวะที่
กาหนดคือ ความเข้มข้นของสารตัง้ ต้นร้อยละ 1 ความดันขับ 1.3 บาร์ ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อ
วินาที อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส ปริมาตรเริม่ ต้นในถังปฏิกรณ์ 550 มิลลิลติ ร สุ่มเก็บตัวอย่างทุกๆ 1
ชัวโมง
่
ตัว อย่างที่ถู กสุ่ มเก็บมาจะถูกให้ความร้อนที่ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อ หยุด
กิจกรรมของเอนไซม์
1.3 ศึกษำผลของ gas-liquid two-phase flow ต่อกำรแยกเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้
เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
สารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิล ถูกย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลส 2.4L ที่ค่าความเป็ นกรดด่าง
เท่ากับ 8.0 โดยคัดเลือกระดับการย่อย ระยะเวลาในการย่อย และความเข้มข้มของเอนไซม์ท่รี ะดับ
ความเข้ม ข้นที่เ หมาะสมจากข้อมูล ในข้อ 1.1 และ 1.2 ควบคุ มความเข้มข้นของสารตัง้ ต้นร้อยละ 1
ความดันขับ 1.3 บาร์ ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อ วินาที อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส ปริมาตร
เริม่ ต้นในถังปฏิก รณ์ 550 มิลลิลติ ร ใช้เ วลาในการกรอง 720 นาที ก๊ าซไนโตรเจนถูกฉีดเข้าไปใน
ทางเข้าของท่อรูปตัว Y อัตราการไหลของก๊าซถูกควบคุมด้วยเกจวัดอัตราการไหลของก๊าซ และเกจวัด
ความดัน อัตราส่วนการไหลระหว่างของเหลวและก๊าซคานวณจากสมการที่ 9 ค่าแฟคเตอร์ของการฉีด
ก๊าซมีค่าเท่ากับ 0 0.25 0.35 และ 0.5 หรือมีค่า 𝑁𝑠′ เท่ากับ 0.019 0.026 0.030 และ 0.039 ตามลาดับ
โดยการแปรเปลี่ยนระดับการไหลของก๊าซจากการไหลแบบฟองก๊าซถึงระดับการไหลแบบกระสุน สุ่ม
เก็บตัวอย่างเพอมิเอทและรีเทนเทททุกๆ 30 นาที และให้ความร้อน 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
นาที เพื่อหยุดการทางานของเอนไซม์ วัดกิจกรรมของเอนไซม์ ค่าฟลักซ์ของเพอมิเ อท ความต้านทาน
ฟาวลิง่ ค่าการส่งผ่านโปรตีน และฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
อัต ราส่ ว นการไหลระหว่างของเหลวและก๊ าซค านวณจากค่ าแฟคเตอร์ของการฉี ดก๊ าซ gas
injection factor (ε) หาได้จากสมกการที่ 9
𝜀=

เมือ่

Ug
Ul

=
=

𝑈𝑔
(𝑈𝑔 + 𝑈𝑙 )

(9)

ความเร็วในการไหลของก๊าซ (m s-1)
ความเร็วในการไหลของของเหลว (m s-1)

วิเคราะห์ฟลักซ์ของเพอมิเอท การส่งผ่านของโปรตีน และวิเคราะห์ฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์
ACE ของเพปไทด์จากเนื้อปลานิลดัดแปลงตามวิธกี ารที่ได้กล่าวมาข้างต้น แปรเปลีย่ นระดับการไหล
ของก๊าซจากการไหลแบบฟองก๊าซถึงระดับการไหลแบบกระสุนตามความเร็วที่เพิม่ ขึน้ เป็ นเวลา 150

13
นาที ตามวิธกี ารทดลองของ Laorko และคณะ (2011) หาค่าฟลักซ์ของเพอมิเอท การส่งผ่านโปรตีน
และเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE โดยทัวไปการเพิ
่
ม่ ความเร็วตามขวาง และการเพิม่
ความเร็ว ของก๊ าซส่ งทาให้ค วามเค้นเฉื อ น (shear stress) ที่ผ ิว หน้ าของเมมเบรนเพิ่มขึ้น ค่ า shear
stress number (Ns) ทีผ่ นังเมมเบรนถูกนามาเทียบกับความดันขับ (Chiu และ James, 2006) ค่า shear
stress number ของการไหลเพียงเฟสเดียว (single-phase flow) คานวณจากสมการที่ 10
𝑁𝑠 =

𝜌𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑢2 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
𝑇𝑀𝑃

(10)

การไหลแบบ gas-liquid two-phase flow ประยุกต์สมการเพื่อคานวณหาค่า shear stress number
(𝑁𝑠′ ) ได้ดงั สมการที่ 11
𝑁𝑠′
เมือ่

𝜌𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
𝜌𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒
𝑢𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
𝑢𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒
TMP

=

𝜌𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑢2 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒

=
=
=
=
=

𝑇𝑀𝑃

(11)

ความหนาแน่ นของของเหลว (kg m-3)
ความหนาแน่ นของของผสม (kg m-3)
ความเร็วของของเหลว (m s-1)
ความเร็วของของผสม (m s-1)
ความดันขับ (Pa)

ความเร็วของของผสมคานวณจากสมการที่ 12
𝑢𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑢𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + 𝑢𝑔𝑎𝑠

(12)

ความหนาแน่ นของของผสมคานวณจากสมการที่ 13
𝜌𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 =

𝜌𝑔𝑎𝑠 𝑢𝑔𝑎𝑠 +𝜌𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑢𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑
𝑢𝑚𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒

(13)

ในการศึก ษาครัง้ นี้ค่ า แฟคเตอร์ของการฉี ด ก๊ าซมีค่ า เท่า กับ 0 0.25 0.35 และ 0.50 หรือ มีค่ า 𝑁𝑠′
เท่ากับ 0.020 0.026 0.030 และ 0.039 ตามลาดับ การศึกษาผลของ gas-liquid two-phase flow ต่อ
ความต้านทานการเกิดฟลาวลิง่ ดาเนินการโดยดัดแปลงวิธกี ารทดลองของ Razavi และคณะ (2004)
โดยค่าฟลักซ์ชองเพอมิเอทและค่าการกักกันของเมมเบรนเป็ นค่าที่แสดงสมรรถนะในกระบวนการเมม
เบรน สามารถอธิบายด้วยกฏของ Darcy โดยทีค่ ่าฟลักซ์จะแสดงถึงปริมาตรของเพอมิเอทที่ผ่านเมม

14
เบรนต่อหน่ วยพื้นที่ต่อเวลา (Krishna et al., 2003) และสามารถเขียนในรูปของแรงดันขับ และความ
ต้านทานการไหลได้ดงั นี้
𝐽=

เมือ่

J
TMP
µ
Rt

=
=
=
=

𝑇𝑀𝑃
µ𝑅𝑡

(14)

ฟลักซ์ของเพอมิเอท (m s-1)
ความแตกต่างของความดัน (Pa)
ความหนืดของเพอมิเอท (Pa.s)
ความต้านทานรวม (m-1)

ความต้านทานรวมคานวณจากสมการที่ 15
Rt = Rm + Rrf + Rif
Rif = Rif-in + Rif-ex
เมือ่

Rm
Rrf
Rif
Rif-in
Rif-ex

=
=
=
=
=

(15)
(16)

ความต้านทานของเมมเบรน (m-1)
ความต้านทานฟาวลิง่ แบบผันกลับได้ (reversible fouling) (m-1)
ความต้านทานฟาวลิง่ แบบผันกลับไม่ได้ (irreversible fouling) (m-1)
ความต้านทานฟาวลิง่ ภายในแบบผันกลับไม่ได้ (internal irreversible fouling) (m-1)
ความต้านทานฟาวลิง่ ภายนอกแบบผันกลับไม่ได้ (external irreversible fouling) (m-1)

ความต้านทานที่เกิดขึน้ มีผลต่อฟลักซ์ของเพอมิเอทของกระบวนการเมมเบรน ในสภาวะปกติ
ความต้าน Rm คานวณโดยตรงจากค่าฟลักซ์ของน้ าก่อนใช้งาน ค่า Rrf หาได้จากฟลักซ์ของน้ าผ่านเมม
เบรนหลังใช้งาน และค่า Rif หาได้จากค่าฟลักซ์หลังจากล้างด้วยน้ าสะอาด ทีซ่ ง่ึ เมมเบรนจะถูกทาความ
สะอาดด้วยสารเคมีต่างๆ Rt คือความต้านทานรวม คานวณโดยใช้สมการที่ (15) และ (16) ค่า Rrf หา
จากฟลักซ์ของน้ า หลังจากกระบวนการกรองตัวอย่างเสร็จสิน้ ผิวหน้าของเมมเบรนจะถูกชะล้างด้วยน้ า
สะอาด ในขณะทีว่ าล์วของเพอมิเอทจะถูกปิ ดในขัน้ ตอนการทาความสะอาดเมมเบรนน้ าสะอาดจะไหล
ผ่านเมมเบรนด้วยความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อวินาที และความดันขับ 0.5 บาร์ เป็ นเวลา 15 นาที
หลังจากการล้างครัง้ แรกเสร็จสิ้นวาล์วของเพอมิเอทจะถูกเปิ ด และทาการวัดค่าฟลักซ์เพื่อประมาณ
ความต้ า นทานการเกิด ฟลาวลิ่ง จากนั น้ ปิ ด วาล์ว เพอมิเ อทอีก ครั ้ง ล้า งเมมเบรนด้ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 นอร์มลั อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส ความดันขับ 0.5 บาร์ และ
ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 40 นาที เพื่อกาจัดฟาวลิง่ ภายนอกแบบผันกลับไม่ได้
หลังจากนัน้ ล้างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกด้วยน้ า สะอาด และวัดค่าฟลักซ์เพื่อประมาณความ
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ต้านทานของเมมเบรน ในขัน้ ตอนต่อมาหาค่า Rif-in โดยล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความ
เข้มข้น 50 พีพเี อ็ม อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส ความดันขับ 0.5 บาร์ ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อ
วินาที เป็ นเวลา 40 นาที ค่าความต้านทานถูกนามาคานวณโดยใช้สมการที่ (15) และ (16) หลังจาก
นัน้ ทาความสะอาดเมมเบรนด้วยน้ าสะอาด ตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5
นอร์มลั อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 1 ชัวโมง
่
และใช้น้ าสะอาดล้างซ้าจนมีค่าความเป็ น
กรด่างเท่ากับ 7
จากนั ้น คั ด เลื อ กสภาวะที่ ดี ท่ี สุ ด จากการศึ ก ษาผลของ gas-liquid two-phase flow ด้ ว ย
กระบวนการอัลตราฟิ ลเตรชันภายใต้ total recycle mode มาศึกษาผลของ gas-liquid two-phase flow
ด้วยกระบวนการอัลตราฟิ ลเตรชันแบบกะ (batch mode) เป็ นเวลา 360 นาที คานวณค่า recovery ดัง
สมการที่ 17
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (%) =

ปริมาตรของเพอมิเอท
ปริมาตรเริม่ ต้น

× 100

(17)

2. กำรศึกษำผลของเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ผลิ ตได้ใน CEMR ต่อระบบ
จำลองทำงเดิ นอำหำรของมนุษย์ (Gastrointestinal tract, GI-tract)
ตัว อย่า งเพปไทด์ ท่ีผ ลิต ได้ถู ก น ามาทดสอบในระบบจ าลองทางเดินอาหารของมนุ ษ ย์ โดย
ดัดแปลงตามวิธกี ารของ Hwang (2010) ตัวอย่างทีน่ ามาใช้ทดสอบมีทงั ้ หมด 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
ตัวอย่างโปรตีนที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลสเป็ นเวลา 120 นาทีแต่ไม่ผ่านการกรองด้วยเมมเบรน
ตัวอย่างเพปไทด์ส่วนของรีเทนเททส่วนที่ผ่านระบบ CEMR และตัวอย่างเพปไทด์ในเพอมิเอทส่วนที่
ผ่ า นระบบ CEMR ตัว อย่ า งความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 1 (โดยน้ า หนั ก ต่ อ ปริม าตร) ละลายในบัพ เฟอร์
(โพแทสเซียมคลอไรด์-ไฮโดรคลอริก) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ทีค่ ่าความเป็ นกรด
ด่าง 2 ผสมกับเอนไซม์เพปซินปริมาตร 1 มิลลิลติ ร (ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) บ่มเป็ น
เวลา 4 ชัวโมงในอ่
่
างควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 37 องศาเซลเซียส นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมนิ ้ าเดือด 15
นาที เพื่อหยุดกิจกรรมของเอนไซม์ เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ที่ความ
เข้มข้น 2 นอร์มลั เพื่อปรับค่าความเป็ นกรดด่างให้เท่ากับ 7 วัดค่าความเป็ นกรดด่างด้วยเครื่องวัดค่า
ความเป็ นกรดด่าง (pH meter) แบ่งสารละลายทีป่ รับค่าความเป็ นกรดด่างแล้ว ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร เข้า
เครื่องหมุนเหวีย่ งทีค่ วามเร็วรอบ 10000 g เป็ นเวลา 40 นาที ที่อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส ส่วนทีเ่ ป็ น
ของเหลวใสไปตรวจสอบฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สารละลายทีป่ รับความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 7
ส่วนที่เหลือปริมาตร 1 มิลลิลติ ร นาไปเติมเอนไซม์แพนครีเอตินความเข้มข้นร้อยละ 2 (โดยน้ าหนักต่อ
น้ าหนัก) ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร นาไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
นาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมนิ ้ าเดือด 15 นาที เพื่อหยุดกิจกรรมของเอนไซม์ จากนัน้ นาไปเข้าเครื่อง
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หมุน เหวี่ย งที่ค วามเร็ว รอบ 10000 g เป็ น เวลา 40 นาที ที่อุ ณ หภูม ิ 4 องศาเซลเซีย ส ส่ ว นที่เ ป็ น
ของเหลวใสไปตรวจสอบฤทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE
การวิเคราะห์ทางสถิตทิ าการทดลอง 3 ซ้า จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดย
การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) และหากสิ่งทดลองมีค วามแตกต่ าง ท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วยวิธ ี Duncan’s New Multiple’s Range Test (DMRT) (Duncan, 1995) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
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ผลและวิ จำรณ์ ผลกำรทดลอง
1. กำรผลิ ตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
1.1 กำรศึกษำรูปแบบที่เหมำะสมของกำรเติ มสำรตัง้ ต้นต่อประสิ ทธิ ภำพของเพปไทด์ที่
มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
ระบบ CEMR เป็ นระบบทีม่ กี ารใช้ประโยชน์จากเอนไซม์อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุม้ ค่า เพป
ไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลถูกผลิตอย่างต่อเนื่องในระบบ CEMR ดังนัน้
การควบคุ ม อัต ราการป้ อ นสารตัง้ ต้น เข้า ไปในระบบและอัต ราการไหลออกจากระบบ CEMR ของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อสมรรถนะของระบบ ซึง่ ส่งผลต่อค่าคอนเวอร์ชนและปริ
ั่
มาณผลผลิต (Alam et
al., 2011) Figure 2 แสดงผลของการเติมสารตัง้ ต้น แบบต่ างๆ ต่ อ ค่าฟลักซ์ของเพอมิเ อทในระบบ
CEMR โดยใช้สารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลความเข้มข้นเริม่ ต้นร้อยละ 1 และอัตราการกรองเริม่ ต้น
ทีป่ ริมาตรสูงสุด พบว่า การเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ A คือมีการเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเท่ากับ
การไหลออกของเพอมิเอทมีประสิทธิภาพดีท่สี ุด คือให้ค่าเพอมิเอทฟลักซ์คงที่ มากกว่ารูปแบบ B C
และ D ตามลาดับ อธิบายจากการทาปฏิกริ ยิ าระหว่างสารตัง้ ต้นและเอนไซม์ในระดับที่เหมาะสมทาให้
ได้ค่าเพอมิเอทฟลักซ์สูง และเกิดเมมเบรนฟาวลิง่ ลดลง อย่างไรก็ตามการเพิม่ สารตัง้ ต้นมากถึงร้อยละ
25 ของปริมาตรเริม่ ต้น ส่งผลให้ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทลดลงเมื่อเวลาการกรองนานขึน้ เนื่องจากการ
สะสมของปริมาณโปรตีนในระบบ สอดคล้อ งกับการรายงานผลของ Kim และคณะ (1993) ศึก ษา
รูปแบบการเติมสารตัง้ ต้นในการผลิตไซโคลเดกตริน (cyclodextrin) จากสตาร์ชข้าวโพดในระบบปฏิกรณ์
เมมเบรนเอนไซม์ พบว่าการเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องในระดับทีส่ มดุลกับการไหลออกของเพอมิเอท
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการกรอง
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Figure 2

Effect of substrate feeding pattern on permeate flux during CEMR system (S0 = 1
% w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3 bar, CFV
= 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,, and ;
permeate flux of pattern A, B, C and D, respectively)

ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ วลาในการกรองต่างๆ อธิบายได้จากผลของการ
เกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ (Table 1) พบว่า เมือ่ ใช้รปู แบบ A B C และ D ค่าความต้านทานรวม ค่าความ
ต้านทานฟาวลิง่ ผันกลับได้ ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายนอกแบบผันกลับไม่ได้ และค่าความต้านทาน
ฟาวลิง่ ภายในแบบผันกลับไม่ได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
(p<0.05) การเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ A ให้ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ผันกลับได้ ค่าความต้านทานฟา
วลิง่ ภายนอกแบบผันกลับไม่ได้ และค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายในแบบผันกลับไม่ได้ต่ากว่ารูปแบบ B
C และ D ตามลาดับ จากผลการทดลองทีไ่ ด้ชใ้ี ห้เห็นว่าการเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องเท่ากับการไหล
ออกของเพอมิเอทให้ค่าเมมเบรนฟลาวลิง่ ในระดับต่า เนื่องจากการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของเอนไซม์
ในการย่อยสารตัง้ ต้นอย่างสมดุล ช่วยลดอนุภาคของโปรตีนขนาดใหญ่ลง ซึง่ โปรตีนอนุภาคขนาดใหญ่
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ ได้ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้อตั ราการย่อยโปรตีนเป็ นเพปไทด์ขนาด
เล็กเกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง ความต้านทานรวมเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้รปู แบบ B C และ D ตามลาดับ ชีใ้ ห้เห็น
ถึงแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของเมมเบรนฟลาวลิง่ ในระบบ
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Table 1 Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV
of 1.5 m s-1as varying substrate feeding pattern
Substrate
feeding

Rt/Rm

Rrf/Rm

Rif/Rm

Rif-ex/Rm

Rif-in/Rm

A

1.3

1.0

0.2

0.12

0.10

B

1.3

1.0

0.3

0.14

0.16

C

1.6

1.0

0.6

0.35

0.22

D

2.0

1.2

0.8

0.46

0.38

pattern

การติดตามผลของรูปแบบการเติมสารตัง้ ต้นต่อ กิจกรรมของเอนไซม์ในระบบ พบว่า การเติม
สารตัง้ ต้นรูปแบบ A ส่งผลให้กิจกรรมของเอนไซม์ลดลงสูงกว่ารูปแบบ B C และ D ในระบบ CEMR
(Figure 3) Paolucci-Jeanjean และคณะ (2000a) อธิบายการลดลงของกิจกรรมเอนไซม์อาจเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ เช่น แรงเฉือน อุณหภูม ิ และการดูดซับของเมมเบรน Lyagin และคณะ (2012) ศึกษา
การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ในระบบปฏิกรณ์เมมเบรนเอนไซม์ พบว่า การลดลงของกิจกรรม
เอนไซม์เกิดขึน้ เนื่องจากความเสียหายและการถูกดูดซับของเอนไซม์เมื่อผ่านระบบ ในการศึกษาครัง้ นี้
ไม่พบกิจกรรมของเอนไซม์ในส่วนของเพอมิเอท โดยทาการยืนยันผลการทดสอบจากการวัดกิจกรรม
ของเอนไซม์ทงั ้ ในส่วนของเพอมิเอทและรีเทนเทท
Table 2 แสดงผลของรูปแบบการเติมสารตัง้ ต้นในระบบ CEMR ต่อค่าเฉลีย่ การส่งผ่านโปรตีน
และกิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE พบว่า รูปแบบการเติมสารตัง้ ต้นส่งผลต่อค่า
การส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยรูปแบบ A B และ C ให้ค่าการส่งผ่านโปรตีนสูงกว่ารูปแบบ D อาจเกิดจากรูปแบบ D มี
อัตราการเติมสารตัง้ ต้นไม่สมดุลกับการไหลออกไปของผลิตภัณฑ์ในระบบ CEMR ทัง้ นี้ยงั ส่งผลให้ค่า
กิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ลงลง สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของเมมเบรนฟ
ลาวลิง่ รูปแบบ A จะให้ค่ากิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูงทีส่ ุดสอดคล้อง
กับค่าเพอมิเอทฟลักซ์และค่าการส่งผ่านโปรตีน อาจเนื่องจากความสมดุลของการทาปฏิกริ ยิ าระหว่าง
สารตัง้ ต้นและเอนไซม์อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ รูปแบบ A จึงถูกคัดเลือกเพื่อใช้ศกึ ษาในขัน้ ตอน
ต่อไป
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Figure 3

Effect of substrate feeding pattern on enzyme activity during CEMR system (S0 =
1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3 bar,
CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (, ,  and
; permeate flux of pattern A, B, C and D, respectively)

Table 2

Effect of substrate feeding pattern on average of Tp and bioactive activities during
CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min,
TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550
mL)

Tp and bioactive activities

Substrate feeding pattern
A

B

C

D

Tp (%)

85.35±0.01c

83.45±0.02b

81.67±0.03b

78.12±0.04a

ACE assay*

93.34±0.03d

91.11±0.04c

90.05±0.03b

88.76±0.03a

a, b, c and d mean with same row sharing same letter were not significantly (P<0.05) different.
* Unit for ACE assay is µg captopril g-1 protein

โดยทัวไปแล้
่
วระบบ CEMR ไม่เพียงแต่จะเป็ นระบบทีม่ กี ารใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ได้อย่าง
คุม้ ค่า ยังเป็ นระบบทีส่ ามารถคัดแยกผลิตภัณฑ์เป้ าหมายทีต่ อ้ งการอย่างมีประสิทธิภาพ การเติมสารตัง้
ต้นรูปแบบ A ให้ค่าคอนเวอร์ชนั ่ หรือการเปลีย่ นแปลงวัตถุดบิ ไปเป็ นผลผลิตทีส่ นใจ และ ค่าผลิตภาพที่
สูงกว่ารูปแบบ B C และ D (Figure 4 และ 5) ผลกการทดลองทีส่ งั เกตได้ พบว่า ค่าคอนเวอร์ชนั ่ และ
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ค่าผลิตภาพของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE เมือ่ มีการเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ A B C และ
D มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ เวลาระยะเวลาการดาเนินการในระบบ CEMR เพิม่ ขึน้ ในทางปฏิบตั กิ ารค่า
คอนเวอร์ชนั คือการเปลีย่ นวัตถุดบิ เริม่ ต้นซึง่ เป็ นโปรตีนสายยาวเป็ นเพปไทด์สาย ดังนัน้ ค่าคอนเวอร์ชนั ่
สูงของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูง หมายถึง การผลิตเพปไทด์สายสัน้ ทีม่ ฤี ทธิ ์ในการ
ยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูง ในส่วนของค่าผลิตภาพคานวณในรูปของปริมาณเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE ทีผ่ ลิตได้ต่อยูนิตของเอนไซม์ ค่าผลิตภาพจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมของเอนไซม์
ต่อสารตัง้ ต้น ในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า การเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ D ให้ค่าคอนเวอร์ชนั และค่าผลิตภาพ
ต่าทีส่ ุดเมือ่ เปรียบเทียบกับการเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบอื่นในระบบ CEMR

Figure 4

Effect of substrate feeding pattern on protein conversion and productivity of protein
during CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit g-1protein, pre-hydrolysis time =
90 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume
= 550 mL) (,,  and ; conversion of pattern A, B, C and D and , , 
and ; productivity of pattern A, B, C and D, respectively)
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Figure 5

Effect of substrate feeding pattern on ACE inhibitory capacity conversion and
productivity of ACE peptides during CEMR system (S0 = 1 % w/v, E0 = 20 unit
g-1protein, pre-hydrolysis time = 90 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,,  and ; conversion
of pattern A, B, C and D and , ,  and ; productivity of pattern A, B, C
and D, respectively)

1.2 กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของเอนไซม์ต่อประสิ ทธิ ภำพของเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ใน
กำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
ความเข้มข้นของเอนไซม์มคี วามสาคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ CEMR รวมถึง ระดับการย่อย
ค่าคอนเวอร์ชนั ่ ค่าผลิตภาพ เพอมิเอทฟลักซ์ และ เมมเบรนฟลาวลิง่ ที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิต
(Paolucci-Jeanjea et al., 2000b) ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ต่อระดับการย่อยแสดงใน Figure 6
พบว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยส่งผลต่อระดับการย่อย ซึ่งระดับการย่อยเพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วง 60 นาทีแรก ร้อยละการย่อยประมาณ 35 ให้ค่ากิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการ
ยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูง (Charoenphun et al., 2013) ที่ความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาการย่อยที่
10 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน (150 นาที) 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน (120 นาที) และ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน (90
นาที) ถูกเลือกมาใช้สาหรับการศึกษาในระบบ CEMR เนื่องจากให้ค่าระดับการย่อยประมาณร้อยละ 35
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Figure 6 Effect of enzyme concentration on degree of hydrolysis (S0 = 1 % w/v,
temperature = 50 0C and , , , and ; E = 5, 10, 15, and 20 unit g1

protein, respectively)

ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ต่อค่าฟลักซ์ของเพอมิเอททีผ่ ่านระบบ CEMR โดยใช้รูปแบบ
การเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ A (Figure 7) พบว่า ที่ค วามเข้มข้น 20 ยูนิต ต่ อกรัมโปรตีนค่ อยๆ ลดลง
ในช่วง 60 นาที แรก โดยค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเฉลีย่ 4.61 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชัวโมง
่
เป็ นเวลา 720
นาที ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเฉลีย่ ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน เท่ากับ 4.60 ลิตร
ต่อตารางเมตรต่อชัวโมง
่
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบที่ความ
เข้มข้นของเอนไซม์ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทที่ความเข้มข้นของเอนไซม์ 15 และ
20 ยูนิต ต่ อ กรัมโปรตีนมีค่ าสูง แสดงให้เ ห็นถึงปริม าณที่เ หมาะสมต่ อ การท างานของสารตัง้ ต้นและ
เอนไซม์ในระบบ การเปลีย่ นแปลงของค่าฟลักซ์เพอมิเอทเมื่อระยะเวลาในการดาเนินการในระบบ 720
นาที ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ระดับต่างๆ กัน ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของเมมเบรนฟลาวลิง่ (Table
3) โดยค่าความต้านทานรวม ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ผันกลับได้ ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายนอก
แบบผันกลับไม่ได้ และค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายในแบบผันกลับไม่ได้ ของเมมเบรนลดลงแปรผกผัน
กับการเพิม่ ของความเข้มข้นของเอนไซม์ ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ 10 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน มีแน้วโน้ม
การเมมเบรนเกิดฟลาวลิง่ สูงทีส่ ุด แนวโน้มของการเกิดฟลาวลิง่ ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ผันกลับได้
ของเอนไซม์ท่คี วามเข้มข้น 15 และ 20 ยูนิ ต ต่ อ กรัม โปรตีน ไม่แ ตกต่ า งอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(p<0.05)
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Figure 7

Effect of enzyme concentration on permeate flux during CEMR system using
substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1,
temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (,, and ; permeate flux of
E (pre-hydrolysis time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g-1protein (120 min),
and 20 unit g-1protein (90 min), respectively)

Table 3

Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV of 1.5
m s-1as varying enzyme concentration
Enzyme

concentration

Rt/Rm

Rrf/Rm

Rif/Rm

Rif-ex/Rm

Rif-in/Rm

10

1.6

1.1

0.30

0.31

0.16

15

1.5

1.0

0.24

0.15

0.14

20

1.3

1.0

0.22

0.12

0.10

(unit g-1protein)

ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ต่ อกิจกรรมของเอนไซม์ในระบบ CEMR (Figure 8) ความ
เข้มข้นของเอนไซม์และการย่อยสารละลายโปรตีนก่อนเติมในระบบ CEMR ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์
และเวลาการย่อยที่ 10 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน (150 นาที) 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน (120 นาที) และ 20 ยูนิต
ต่อกรัมโปรตีน (90 นาที) ทีร่ ะดับการย่อยประมาณร้อยละ 35 การใช้เอนไซม์ความเข้มข้นสูง ใช้เวลาใน
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การย่อยน้อยกว่าเนื่องจากโอกาสที่เอนไซม์จะทาปฏิกิรยิ ากับสารตัง้ ต้นได้ดกี ว่า จากผลการทดลอง
พบว่ า เมื่อ ระยะเวลาด าเนิ น การในระบบ CEMR นานขึ้น กิจ กรรมของเอนไซม์ม ีแ นวโน้ ม ลดลง
Mannheim และ Cheryan (1990) อธิบายถึงสาเหตุการลดลงของกิจกรรมเอนไซม์ในระบบปฏิกรณ์เมม
เบรนเอนไซม์ เกิดขึ้นได้จากหลายปั จจัย อาทิ อุณหภูมทิ ่สี ูงเกินไป การถูกดูดซับเมื่อกรองผ่านเมม
เบรน แรงเฉือน ตัวยับยัง้ เอนไซม์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในระบบ เป็ นต้น

Figure 8

Effect of enzyme concentration on enzyme activity during CEMR system using substrate
feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C,
and initial volume = 550 mL) (, , and ; enzyme activity at E0 (pre-hydrolysis time)
= 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g1protein (120 min), and 20 unit g-1protein (90
min), respectively)

ผลของความเข้มข้นเอนไซม์ต่อค่าเฉลีย่ ของการส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์
ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ในระบบ CEMR (Table 4) ที่ความเข้มข้น 15 และ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน
ของการส่งผ่านโปรตีน ค่าการส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรมเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ใน
ระบบ CEMR ไม่แ ตกต่ างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) การสูญ เสียกิจกรรมของเอนไซม์ม ี
แนวโน้มลดลงสูงกว่าที่ความเข้มข้น 10 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ขณะที่ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทมีแนวโน้ ม
ลดลงสอดคล้องกับการรายงานของ Paolucci-Jeanjean et al., (2000b)
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Table 4

Effect of enzyme concentration on average of Tp and bioactive activities during
CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar,
CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, time = 720 min, initial volume = 550 mL)

Tp and bioactive activities

Enzyme concentration (unit g-1protein)
10 (120 min*)

15 (90 min*)

20 (60 min*)

Tp (%)

81.45±0.02c

85.20±0.02c

85.35±0.02c

ACE assay*

88.38±0.03d

93.00±0.03d

93.34±0.03d

a, b and c mean with same row sharing same letter were not significantly (P<0.05) different


is pre-hydrolysis time

** Unit for ACE assay is µg captopril g-1 protein

ค่าคอนเวอร์ชนและค่
ั่
าผลิตภาพของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ 15 และ 20
ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ในระบบ CEMR ให้ค่าไม่แตกต่างกัน (Figure 9 และ 10) Deeslie และ Cheryan
(1981) รายงานผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ในกระบวนการผลิตโปรตีนถัวเหลื
่ องในระบบปฏิกรณ์
เมมเบรนเอนไซม์ ที่ค วามเข้มข้นของเอนไซม์ต่ า คือ ปริม าณ 0.011 มิล ลิกรัมต่ อ มิล ลิล ิต ร ปริมาณ
ผลิต ผลที่ไ ด้มปี ริม าณน้ อ ยกว่าที่ค วามเข้มข้นของเอนไซม์สูง (0.012 มิล ลิกรัมต่ อ มิล ลิล ิต ร) 10 เท่ า
สอดคล้องกับการรายงานของ Olano-Martin และคณะ (2001) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับผลของความเข้มข้นของ
เอนไซม์ต่ อ การผลิต โอลิโ กแซคคาไรด์ใ นระบบ CEMR Paolucci-Jeanjean และคณะ (2000b) ได้
ศึก ษาผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ต่ อ ค่ าคอนเวอร์ชนในระบบ
ั่
CEMR โดยใช้ค วามเข้มข้นของ
เอนไซม์ในช่วง 1.2-5.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกิโลกรัม พบว่า ค่าคอนเวอร์ชนมี
ั ่ แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อ
ความเข้ม ข้น ของเอนไซม์ใ นระบบมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น โดยที่ค วามเข้ม ข้น ของเอนไซม์ 2 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรต่อกิโลกรัม มีค่าคอนเวอร์ชนร้
ั ่ อยละ 61
ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ 10 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน ให้ค่าคอนเวอร์ชนั ่
และค่าผลิตภาพต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับที่ความเข้มข้น 15 และ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน สอดคล้อง
กับผลการเปลีย่ นแปลงค่าฟลักซ์ของเพอมิเอท การส่งผ่านโปรตีน และการเกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ ดังนัน้
ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีนถูกคัดเลือกเพื่อทาการศึกษาผลของ gas-liquid twophase flow ต่อการแยกเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ CEMR
ในขัน้ ตอนต่อไป เนื่องจากว่าเป็ นความเข้มข้นที่เหมาะสม ให้ประสิทธิภาพการผลิตดี ไม่แตกต่างกับที่
ความเข้มข้น 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน
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Figure 9 Effect of enzyme concentration on protein conversion and productivity of protein during
CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, TMP = 1.3 bar, CFV =
1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (, , and ; conversion
and , , and ; productivity at E0 (pre-hydrolysis time) = 10 unit g-1protein (150 min),
15 unit g-1protein (120 min), and 20 unit g-1protein (90 min), respectively)

Figure 10 Effect of enzyme concentration on ACE inhibitory conversion and productivity of ACE
inhibitory peptides during CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 %
w/v, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.3 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550
mL) (, , and ; conversion and , , and ; productivity at E0 (pre-hydrolysis
time) = 10 unit g-1protein (150 min), 15 unit g-1protein (120 min), and 20 unit g-1protein
(90 min), respectively)
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1.3 ศึกษำผลของ gas-liquid two-phase flow ต่ อกำรแยกเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้
เอนไซม์ ACE จำกเนื้ อปลำนิ ลด้วยระบบ CEMR
การประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow ในระบบ CEMR เป็ นเทคนิคหนึ่งทีน่ ่าสนใจ สามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการกรองได้ การใช้ระบบแก๊สจะส่งผลกระทบความเสียหายของเมมเบรนน้ อย และ
ช่วยส่งเสริมให้การแยกง่ายขึน้ (Li et al., 2008) Figure 11 แสดงผลของ gas-liquid two-phase flow ต่อ
ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทในระบบ CEMR พบว่า ทีค่ ่า gas injection factor เท่า 0.5 ค่าฟลักซ์ของเพอมิ
เอทค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 30 นาทีแรกของการกรอง จากนัน้ ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเริม่ คงที่
ในเวลาดาเนินการ 720 นาที มีค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชัวโมง
่
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาการใช้ gas-liquid two-phase flow ในการผลิต เพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้
เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ CEMR ส่ วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow
ในระบบบาบัดน้ าเสีย Nogue (2005) รายงานการใช้ gas-liquid two-phase flow ช่วยลดการเกิดฟลาว
ลิง่ ได้เป็ นอย่างดีในกระบวนการกรองโปรตีนนม และไลโซไซม์

Figure 11 Effect of gas-liquid two-phase flow on permeate flux during CEMR system using
substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time =
120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550
mL) (, ,  and ; permeate flux of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5, respectively)

การเปลีย่ นแปลงค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทเมื่อเวลาในการดาเนินการเพิม่ ขึน้ สามารถอธิบายจาก
การเกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ (Table 5) จากผลการทดลองพบว่า ค่าความต้านทานรวม ค่าความต้านทาน
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ฟาวลิง่ ผันกลับได้ ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายนอกแบบผันกลับไม่ได้ และค่าความต้านทานฟาวลิง่
ภายในแบบผัน กลับ ไม่ ไ ด้ ของเมมเบรนลดลงแปรผกผัน กับ การเพิ่ม ของค่ า gas injection factor
โดยทัวไป
่ ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ผันกลับได้สามารถกาจัดได้งา่ ยด้วยแรงเฉือน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สารละลายทีม่ อี นุ ภาคขนาดเล็ก เช่น เพปไทด์ท่มี โี มเลกุลขนาดเล็ก (ขนาดโมเลกุลน้อยกว่า 5 กิโลดาล
ตัน) ค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายนอกแบบผันกลับได้ และค่าความต้านทานฟาวลิง่ ภายในแบบผันกลับ
ได้ จะลดลงเมื่อค่า gas injection factor เพิม่ ขึน้ การกรองสารละลายที่มอี นุ ภาคขนาดใหญ่และขนาด
เล็กผสมกันด้วยอัลตราฟิ ลเตรชัน การเกิดคอนเซนเทรชัน โพลาไรเซชัน ของโมเลกุลขนาดใหญ่ จะถู ก
กาจัดออกด้วยแรงเฉือนด้วยแรงทีผ่ วิ หน้าเมมเบรน
จากการพาของฟองอากาศส่งผลให้เมมเบรน
ฟลาวลิง่ ลดลง (Cui et al., 2003) ในการศึกษาครัง้ นี้การประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow ทาให้
เกิดแรงเฉือนในระบบส่งเสริมการเคลื่อนทีข่ องเพปไทด์ทม่ี อี นุ ภาคขนาดเล็ก เกิดฟลาวลิง่ ลดลงเมื่อเพิม่
ค่า gas injection factor
Table 5 Membrane fouling of UF membrane in CEMR at TMP of 1.3 bar and CFV of 1.5 m
s-1as varying gas injection factor
Injection

Rt/Rm

Rrf/Rm

Rif/Rm

Rif-ex/Rm

Rif-in/Rm

0

1.3

1.05

0.30

0.16

0.14

0.25

1.2

1.01

0.16

0.16

0.00

0.35

1.0

0.93

0.10

0.10

0.00

0.50

0.9

0.87

0.05

0.05

0.00

factor (ε)

จากการศึก ษาผลของการประยุ ก ต์ ใ ช้ gas-liquid two-phase flow ในระบบ CEMR ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ (Figure 12) พบว่า การใช้แก๊สที่มคี ่า gas injection factor เท่ากับ
0.5 ส่งผลให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มกี ารเติมแก๊ส ซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้สอดคล้องการผลิตเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเนื้อปลานิลด้วยระบบ
CBEMR การลดลงของกิจกรรมเอนไซม์ในระบบอาจเกิดจากผลของฟองที่เกิดขึน้ เมื่อมีการเติมก๊าซ
ส่งผลให้โครงสร้างของเอนไซม์เกิดการเปลี่ยนแปลง (Clarkson et al., 1999) Table 6 แสดงผลของ
การประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow ในระบบ CEMR ต่อค่าเฉลีย่ การส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรม
ของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE พบว่า ค่า gas injection factor แปรผันตรงกับค่าการ
ส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรมของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ค่า gas injection factor
เท่ากับ 0.5 ให้ค่าการส่งผ่านโปรตีนและกิจกรรมของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูงทีส่ ุด
ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ร ะบบ gas-liquid two-phase flow สามารถปรับ ปรุ ง ระบบ CEMR ให้ ม ี
ประสิทธิภาพดีขน้ึ ได้

30

Figure 12 Effect of gas-liquid two-phase flow on enzyme activity during CEMR system using
substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time =
120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550
mL) (, ,  and ; permeate flux of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5, respectively)

Table 6 Effect of gas-liquid two-phase flow on average of Tp and bioactive activities during
CEMR system using substrate feeding pattern A (S0 = 1 % w/v, E0 = 15 unit.g-1protein,
pre-hydrolysis time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C,
and initial volume = 550 mL)
Tp and bioactive activities

Gas injection factor (ε)
0

0.25

0.35

0.5

Tp (%)

85.20±0.05a

86.33±0.03b

87.60±0.04c

88.00±0.05c

ACE assay*

93.00±0.04a

93.76±0.05a

95.01±0.05b

95.45±0.05b

a, b, c and d mean with same row sharing same letter were not significantly (P<0.05) different.
*Unit for ACE assay is µg captopril g-1 protein

ผลของการประยุกต์ใช้ gas-liquid two-phase flow ในระบบ CEMR ต่อการเปลีย่ นแปลงค่าคอน
เวอร์ชนและผลิ
ั่
ตภาพของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE (Figure 13 และ 14) พบว่า ทีค่ ่า
gas injection factor เท่ากับ 0.5 ให้ค่าคอนเวอร์ชนและผลิ
ั่
ตภาพมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 404 และ 3.6
มิลลิกรัมของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ต่อยูนิตของเอนไซม์ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น

31
อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาในการดาเนินการเพิม่ ขึน้ ค่าการส่งผ่านโปรตีนของระบบที่ใช้ค่า gas injection
factor เท่ากับ 0.35 และ 0.5 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนัน้ ค่า gas injection
factor เท่ากับ 0.35 จึงถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการศึกษาขัน้ ตอนถัดไป เมือ่ เปรียบเทียบกับระบบ CBEMR
พบว่า ระบบ CEMR มีประสิทธิภาพสูงกว่าเนื่องจากเป็ นระบบทีท่ างานอย่างต่อเนื่อง สารตัง้ ต้นถูกเติม
ไปในระบบสมดุลกับการไหลออกของเพอมิเอท เอนไซม์และสารตั ง้ ต้นทาปฏิกริ ยิ ากันในภาวะที่สมดุล
และการใช้ gas-liquid two-phase flow ช่วยส่งเสริมการทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

Figure 13 Effect of gas-liquid two-phase flow on protein conversion and productivity of protein
during CEMR system using substrate feeding pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1
% w/v, pre-hydrolysis time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature =
50 0C, and initial volume = 550 mL) (, ,  and ; conversion of ε = 0, 0.25, 0.35
and 0.5 and , ,  and ; productivity of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5, respectively)
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Figure 14 Effect of gas-liquid two-phase flow on ACE inhibitory capacity conversion and
productivity of ACE inhibitory peptides during CEMR system using substrate feeding
pattern A (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time = 120 min, TMP =
1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL) (, , 
and ; conversion of ε = 0, 0.25, 0.35 and 0.5 and , ,  and ; productivity of ε =
0, 0.25, 0.35 and 0.5, respectively)

2. กำรศึกษำผลของเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ ในกำรยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ผลิ ตได้ใน CEMR ต่อระบบ GItract
การติดตามผลของเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ทีผ่ ลิตได้ใน CEMR ต่อการย่อย
ในระบบจาลองทางเดินอาหาร โดยเปรียบเทียบระหว่าง เพปไทด์ทผ่ี ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลส
เพปไทด์ส่ ว นของเพอมิเ อทที่แ ละรีเ ทนเททได้จากระบบ CEMR พบว่า เพปไทด์ท่ีได้จ ากการย่อ ย
สารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 ย่อยด้วยเอนไซม์อลั คาเลส 15 ยูนิตต่อกรัม
โปรตีน เป็ นเวลา 120 นาที ที่อุณ หภูม ิ 50 องศาเซลเซียส โดยไม่ผ่านการกรองด้ว ยเมมเบรน (prehydrolysate) (Figure 15) เพปไทด์จากส่วนของรีเทนเทท (Figure 16) และ ส่วนของเพอมิเอท (Figure
17) ทีผ่ ่านระบบ CEMR ภายใต้สภาะการกรองทีส่ ารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลมีความเข้มข้นร้อยละ
1 ปริมาณเอนไซม์ 15 ยูนิ ต ต่ อ กรัมโปรตีน เวลาในการย่อ ยเริ่มต้น 120 นาที ความดัน ขับ 1.3 บาร์
ความเร็วตามขวาง 1.5 เมตรต่อวินาที อุ ณหภูมใิ นการดาเนินการของระบบ 50 องศาเซลเซียส และ
ปริมาตรเริม่ ต้นในถังปฏิกรณ์ 550 มิลลิลติ ร
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Figure 15

Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of
peptides in pre-hydrolysis (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, prehydrolysis time = 120 min, temperature = 50 0C, and initial volume = 550 mL).
Pre-hudrolysis: The peptide solutions were incubated in buffer solutions (HCl
and potassium chloride buffer). Pepsin: The peptide solutions were incubated
with pepsin (20 ug/ml) solution for 4 hrs at 37°C. Pensin + panceatin: The
peptide solutions were successively digested with pepsin for 4 hrs. They were
further incubated in pancreatin solution for another 4 hrs at 37°C. The ACE
inhibitory activity are expressed as mean ± standard deviation (n = 3).

เมื่อนาไปย่อยด้วยเอนไซม์ในเปปซิน ซึง่ เป็ นเอนไซม์ทท่ี าหน้าทีย่ อ่ ยโปรตีน เป็ นการจาลองการ
ย่อยในกระเพาะอาหาร สร้างจากเซลล์ในกระเพาะอาหาร ส่วนแพนครีเอติน เป็ นเอนไซม์ยอ่ ยอาหารรวม
หลายชนิด โดยประกอบไปด้วยเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ย่อยไขมัน และเอนไซม์ย่อยโปรตีน
พบว่า เพบไทด์จากส่วนของเพอมิเอทให้ค่า การยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูงทีส่ ุด เมื่อพิจารณาการย่อยของ
เอนไซม์ในเพปไทด์ส่วนต่างๆ เริม่ จากส่วนของเพปไทด์ทไ่ี ม่ ผ่านการกรองแต่มกี ารย่อยด้วยเอนไซม์อลั
คาเลส พบว่า เมื่อนาไปย่อยด้วยเพปซินปริมาณการยับยัง้ เอนไซม์ ACE มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และ
เมื่อย่อยต่อด้วยเอนไซม์แพนครีเอตินพบว่ากิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ
58 ในส่วนของรีเทนเททมีแนวโน้มลดลงเมื่อผ่านการย่อยด้วยเพปซินและแพนครีเอตินโดยลดลงจากเดิม
กิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE อยู่ท่รี อ้ ยละ 75 และลดลงเหลือร้อยละ 66 และเพปไทด์ในส่วนของ
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เพอมิเอทค่ากิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE จากเดิมร้อยละ 88 เมื่อย่อยด้วยเพปซินมีค่าลดลงเหลือ
ร้อยละ 70 และเมื่อย่อยต่อด้วยแพนครีเอตินมีค่าเท่ากับร้อยละ 93 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับเพป
ไทด์ใน pre-hudrolysis อาจเกิดจากในส่วนนี้มเี พปไทด์หลายขนาดรวมอยู่ ดังนัน้ ทาให้ ค่ากิจกรรมการ
ยับยัง้ เอนไซม์ ACE มีค่าต่ ากว่าส่วนของเพอมิเอท ซึ่งเพปไดท์ส่วนใหญ่เป็ นเพปไทด์ สายสัน้ มีขนาด
น้อยกว่า 1000 กิโลดาลตัน

Figure 16

Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of
peptides in retentate (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis time
= 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, initial volume =
550 mL, and ε = 0.35). Retentate: The peptide solutions were incubated in
buffer solutions (HCl and potassium chloride buffer). Pepsin: The peptide
solutions were incubated with pepsin (20 ug/ml) solution for 4 hrs at 37°C.
Pensin + panceatin: The peptide solutions were successively digested with
pepsin for 4 hrs. They were further incubated in pancreatin solution for
another 4 hrs at 37°C. The ACE inhibitory activity are expressed as mean ±
standard deviation (n = 3).

เพปไทด์สายสัน้ ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2-20 หน่ วย ถูกดูดซับที่ลาไส้ และมีเพปไทด์บาง
กลุ่มจะต่อต้านการย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอสในระบบย่อยอาหารของร่างกาย (Sato et al., 2016) เมื่อ
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กลุ่มเพปไทด์ทม่ี กี จิ กรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE เข้าสู่ระบบย่อยอาหาร การติดตามความคงตัวของเพป
ไทด์และการออกฤทธิ ์จึงเป็ นสิง่ จาเป็ น Lau และคณะ (2013) รายงานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงกิจกรรม
การยับยัง้ เอนไซม์ ACE เมื่อ ผ่านการย่อ ยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งกิ จกรรมของเอนไซม์จะมีก าร
เปลี่ย นแปลงหลังจากการย่อ ยโดยเพปไทด์บ างกลุ่ ม มีกิจ กรรมเพิ่ม ขึ้น เมื่อ ถู ก ย่อ ยด้ว ยเอนไซม์ใ น
กระเพาะอาหาร และบางกลุ่มมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีความต้านทานต่อระบบการย่อย เช่น เพปไทด์
กลุ่ม VYPGG (Sato et al., 2016)

Figure 17

Effect of simulated gastrointestinal digestion on the ACE inhibitory activity of
peptides in permeate (E0 = 15 unit g-1protein, S0 = 1 % w/v, pre-hydrolysis
time = 120 min, TMP = 1.3 bar, CFV = 1.5 m s-1, temperature = 50 0C, initial
volume = 550 mL, and ε = 0.35). Permeate: The peptide solutions were
incubated in buffer solutions (HCl and potassium chloride buffer).
Pepsin: The peptide solutions were incubated with pepsin (20 ug/ml) solution
for 4 hrs at 37°C. Pensin + panceatin: The peptide solutions were successively
digested with pepsin for 4 hrs. They were further incubated in pancreatin
solution for another 4 hrs at 37°C. The ACE inhibitory activity are expressed
as mean ± standard deviation (n = 3).
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
1. การผลิตเพปไทด์ทม่ี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ของโปรตีนจากเนื้อปลานิลด้วยเมมเบรนระบบ
CEMR ผลของการเติมสารตัง้ ต้นรูปแบบ A เป็ นระบบทีม่ กี ารเติมสารตัง้ ต้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่
เท่ากับการไหลออกของเพอมิเอทมีประสิทธิภาพดีท่สี ุด คือ ให้ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทคงที่ และมี
การเกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ ต่าทีส่ ุด
2. ผลการศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์ พบว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์ทเ่ี หมาะสมภายใต้สภาวะ
การดาเนินการทีก่ าหนดเท่ากับ 15 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน เนื่องจากให้ค่าฟลักซ์ของเพอมิเอทสูง การ
เกิดเมมเบรนฟลาวลิง่ ต่ า และค่ ากิจกรรมของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE สูงไม่
แตกต่างจากที่ 20 ยูนิตต่อกรัมโปรตีน
3. การพัฒนากระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้ระบบ CEMR พบว่า ทีค่ วามเข้มข้นของเอนไซม์ 15
ยูนิตต่อกรัมโปรตีน เวลาทีเ่ หมาะสมในการย่อยสารละลายโปรตีนจากเนื้อปลานิลก่อนการแยกเพป
ไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE คือ 120 นาที และความดันขับและความเร็ว ตามขวางที่
เหมาะสม คือ 1.3 บาร์ และ 1.5 เมตรต่อวินาที ตามลาดับ การใช้ gas-liquid two-phase flow ใน
การกรอง gas injection factor เท่ากับ 0.35 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
การกรองด้วย gas injection factor ที่ 0.5 ให้ค่าคอนเวอร์ชนและผลิ
ั่
ตภาพของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ใน
การยับ ยัง้ เอนไซม์ ACE สูง คือ ร้อ ยละ 400 และ 3.4 มิล ลิก รัม เพปไทด์ท่ีม ีฤ ทธิใ์ นการยับ ยัง้
เอนไซม์ ACE ต่อยูนิตของเอนไซม์ ตามลาดับ
4. การติดตามการผลของเพปไทด์ท่มี ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ที่ผลิตได้ใน CEMR ต่อระบบ
จาลองการย่อยในร่างกายมนุ ษย์ เพปไทด์ในส่วนของเพอมิเอทให้ค่ากิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE
สูงทีส่ ุดเมื่อผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์แพนครีเอตินให้ค่ากิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ ACE ร้อยละ 93
ซึง่ มีประสิทธิภาพดีกว่าเพปไทด์ในส่วนของรีเทนเทท และเพปไทด์ทผ่ี ่านการย่อยแต่ไม่ได้กรองผ่าน
เมมเบรน
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1. การพัฒนาระบบการผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากเนื้อปลานิลด้วยปฏิกรณ์เมมเบรน เอนไซม์สู่
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง continuous enzymatic membrane reactor (CEMR) ในระดับ
อุตสาหกรรม
2. การศึกษากระบวนการผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากเนื้อปลานิลในรูปแคปซูล หรือพัฒนาเป็ น
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และติดตามการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์
3. การผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือ (by-product) ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิล
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